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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

นกัวทิยาศาสตรเ์รยีกรอ้งใหม้กีารผอ่นคลายกฎระเบยีบทางการคา้ส าหรบัมะเขอืบทีเีพือ่ลดความเขม้งวด
ในการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพในอนิเดยี 
 
เกษตรกรเคนยา่สนบัสนุนรฐับาลในการยกเลกิค าส ัง่หา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 
พนัธุวศิวกรรมเปลีย่นตน้ยาสบูธรรมดาใหส้ามารถผลติยาตา้นมะเร็งได ้
 
นกัวทิยาศาสตรจ์นีไดศ้กึษาจโีนมของเชือ้ Bacillus thuringiensis  สายพนัธุ ์HD521  
 
พชืเทคโนชวีภาพชว่ยแกป้ญัหาอาหารเป็นพษิ 

นกัวทิยาศาสตรเ์รยีกรอ้งใหม้กีารผอ่นคลายกฎระเบยีบทางการคา้ส าหรบัมะเขอืบทีเีพือ่ลดความเขม้งวด 
ในการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพในอนิเดยี 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Ghent University ประเทศเบลเยีย่ม และ Chaudhary Charan Singh University ประเทศ
อนิเดยี ไดต้พีมิพ์บทความวจิัยลงในวารสาร Nature Biotechnology โดยไดเ้สนอใหน้ าหลักการควบคุมทาง
วทิยาศาสตร์มาใชใ้นการควบคุมพชืเทคโนชวีภาพ เพื่อเป็นการตอบโตก้ลุ่มทีจั่ดกจิกรรมต่างๆโดยใหข้อ้มูลทีผ่ดิ
เพือ่สรา้งภาพลักษณ์ทีไ่ม่ดเีกีย่วกับพชืเทคโนชวีภาพ นักวทิยาศาสตรไ์ดส้งัเกตว่าการอนุญาตใหใ้ชม้ะเขอืเทคโน
ชวีภาพในอนิเดยีถูกชะลอมาเป็นเวลานาน แมว้่าอนิเดยีอนุญาตใหป้ลูกพืชเทคโนชวีภาพบางชนิดแลว้ก็ตาม ใน
บทความนี้ไดก้ล่าวถงึความยากล าบากในการพัฒนามะเขอืเทคโนชวีภาพ การทดสอบภาคสนาม ปัญหาความ
ยุ่งยากดา้นกฎระเบยีบเกีย่วกับการควบคุมพืชเทคโนชวีภาพ และการชะลอการพิจารณาใหใ้ชม้ะเขอืพันธุน์ี้โดย
กระทรวงสิง่แวดลอ้มและป่าไมข้องอนิเดยี (Indian Ministry of Environment and Forests, MOEF) ในวันที ่9 
กมุภาพันธ ์2010 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
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เกษตรกรและเยาวชนจากเขต South Rift และ North Rift ของเคนย่า ไดใ้หก้ารสนับสนุนรัฐบาลในการยกเลกิ
ค าสัง่หา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ จากการประชมุในดา้นความกังวลเกีย่วกับพชืเทคโนชวีภาพในเขต Kericho และ 
Uasin Gishu เกษตรกรไดใ้หก้ารสนับสนุนรองประธานาธบิดทีีร่ะบวุา่ ค าสัง่หา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพจะถูกยกเลกิ
ในอีกไม่กี่สัปดาห์ต่อจากนี้ เกษตรกรมีความเห็นว่ารัฐบาลควรลงทุนวจัิยดา้นเทคโนโลยีชวีภาพใหม้ากขึ้น  
“เราตอ้งการใหรั้ฐบาลอนุญาตใหใ้ชพ้ืชเทคโนชีวภาพโดยเร็ว เพื่อท าใหเ้กษตรกรไดรั้บประโยชน์จาก
เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหมแ่ละเพือ่เป็นการสรา้งงานใหก้บัรุ่นใหมต่อ่ไป” กลา่วโดยกลุม่เกษตรกร 
 
ผูแ้ทนจากเขต Kericho ศาสตราจารย ์Paul Chepkwony กลา่ววา่ เคนย่าพรอ้มแลว้ส าหรับการใชป้ระโยชน์จาก
เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร และจะมกีารจัดกจิกรรมตา่งๆเพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้ับเกษตรกรวา่เทคโนโลยชีวีภาพ
คอืทางเลอืกหนึง่ในการเกษตร ศาสตราจารย ์Chepkwony กล่าวเพิม่เตมิว่า แอฟรกิาประสบกับปัญหามากมาย
ดา้นความมั่งคงทางอาหาร พันธวุศิวกรรมคอืแนวทางทีส่ามารถแกปั้ญหาเหลา่นัน้ไดอ้ย่างแน่นอน 
 
Dr. Ambrose Cheruiyot ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการเกษตรจากเขต Uasin Gishu ซึง่เป็นเขตเพาะปลกูทีส่ าคัญของ
ประเทศเคนย่า ซึง่ก าลังประสบปัญหาผลผลติขา้วโพดเลี้ยงสัตวต์กต ่าลง Dr. Cheruiyot กล่าวว่าเขต  
Uasin Gishu มีความพรอ้มส าหรับการใชพ้ืชเทคโนชวีภาพและคาดว่าจะช่วยแกปั้ญหาผลผลิตตกต ่า 
ทีก่ าลังเกดิขึน้ได ้ในการประชมุครัง้นี้ Dr. Eliud Kireger ผูอ้ านวยการ Kenya Agricultural and Livestock 
Research Organization (KALRO) ไดใ้หค้วามรูก้ับเกษตรกรเกีย่วกับความปลอดภัยของพชืเทคโนชวีภาพและ
ความพรอ้มของประเทศในการใชเ้ทคโนโลยนีี ้
 
การประชมุครัง้นี้จัดขึน้โดย Open Forum on Agricultural Biotechnology in Africa (OFAB-Kenya), Cereal 
Growers Association (CGA) และหน่วยงานภาคอีืน่ๆ 

 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
mkarembu@isaaa.org. 
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นักวจิัยจาก Stanford University ไดร้ายงานผลการวจิัยลงในวารสาร Science โดยทมีนักวจัิยประสบความส าเร็จ
ในการคน้พบสารตา้นมะเร็งจากตน้ Himalayan mayapple และไดใ้ชเ้ทคนคิพันธวุศิวกรรมท าใหต้น้ยาสบูสามารถ
ผลติสารตา้นมะเร็งชนดินี้ได ้ผลการศกึษาครัง้นี้จะชว่ยลดตน้ทุนและสรา้งความย่ังยนืในการผลติยาตา้นมะเร็งใน
อนาคต 
 
ตน้ Himalayan mayapple มกีลไกในการสรา้งสารป้องกันตัวเองจากศัตรูพชื โดยการสรา้งสารป้องกันตัวเองนี้
เกดิจากการท างานของโปรตนีหลายชนดิร่วมกัน สารป้องกันตัวเองพชืชนดินี้ถูกพัฒนาไปเป็นยาตา้นมะเร็งทีม่ชี ือ่
วา่ etoposide ในสภาพปกตสิารตัง้ตน้ในรูปทีไ่ม่อันตรายจะถูกสรา้งขึน้ทีใ่บ เมือ่มศีัตรูพืชเขา้ท าลาย สารตัง้ตน้
เหลา่นีจ้ะถกูเปลีย่นใหก้ลายเป็นสารป้องกนัตวัเองชนดิตา่งๆทมีฤีทธิต์อ่ตา้นการเขา้ท าลายของศัตรูพชื ทมีนักวจัิย
พบวา่หลงัจากการสรา้งแผลทีใ่บของพชืชนดินี้ มโีปรตนีจ านวน 31 ชนดิถูกสรา้งขึน้ และพบวา่มโีปรตนี 10 ชนดิ
ทีม่คีวามส าคัญในการสรา้งสารตา้นมะเร็ง นักวจัิยไดท้ าการถ่ายยนีส าหรับสรา้งโปรตนีเหลา่นี้เขา้สูต่น้ยาสบูและ
พบว่าตน้ยาสูบทีไ่ดรั้บการถ่ายยนีสามารถผลติสารตา้นมะเร็งทีนั่กวจิัยตอ้งการได ้นักวจิัยมีแผนในการถ่ายยีน
เหลา่นีเ้ขา้สูย่สีตซ์ึง่สามารถเพาะเลีย้งไดง้า่ยในถังหมักขนาดใหญ่ซึง่จะท าใหก้ารผลติสารนีม้ตีน้ทนุทีต่ า่ลงอกี 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13748 
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นักวทิยาศาสตรจ์นีไดศ้กึษาจโีนมของเชือ้ Bacillus thuringiensis สายพันธุ ์HD521  

ทมีนักวทิยาศาสตรจ์ากสถาบันวจิัยขา้ว มหาวทิยาลัย Sichuan Agricultural University ไดท้ าการหาล าดับ
จโีนมทีส่มบรูณ์ของเชือ้ Bacillus thuringiensis สายพันธุ ์HD521 ไดส้ าเร็จ 
 
ในการวจิัยนีนั้กวทิยาศาสตรไ์ดท้ าการหาล าดบันวิคลโีอไทลข์องโครโมโซมแบคทเีรยี และ พลาสมดิอกี 6 ชนดิ 
โดยเชือ้สายพันธุ ์HD521 มโีคโลนีสนี ้าตาลแดงซึง่จากโคโลนีของ B. thuringiensis ทั่วไป เชือ้สายพันธุน์ี้มี
ความสามารถสงูในการยับยัง้เชือ้รา Rhizoctonia solani ซึง่เป็นสาเหตขุองโรคกาบใบแหง้ของขา้ว และเชือ้
สายพันธุ์ นี้สามารถสรา้งผลกึโปรตีนจากยีน cry7 จ านวน 3 ยีน ซึง่มีประสทิธิภาพในการฆ่าหนอนของ 
Henosepilachna vigintioctomaculata ซึง่เป็นแมลงในกลุม่ Coleoptera 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13729 
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ผลการศกึษาของทมีนักวจัิยจากบรษัิท Nomad Bioscience และ Icon Genetics ประเทศเยอรมนี ไดแ้สดงให ้
เห็นถงึแนวทางใหม่ในการแกปั้ญหาโรคทีเ่กดิจากอาหาร โดยการสรา้งพืชเทคโนชวีภาพทีส่รา้งโปรตนีตา้น
เชือ้จลุนิทรยี ์ซึง่สามารถสกดัและน ามาใชก้บัเนื้อสตัวแ์ละผลติภัณฑท์ีม่กีารปนเป้ือนของเชือ้โรคได ้
 
ทีมนักวจิัยไดด้ัดแปลงพันธุกรรมของยาสูบ บีท ผักโขม ผักกาด และ ชโิครี ใหส้ามารถผลติโปรตีนที่ช ื่อ 
colicins ซึง่สามารถฆ่าเชือ้ E. coli เชือ้ก่อโรคอาหารเป็นพษิ สายพันธุท์ีก่อ่โรครุนแรงได ้โดยยาสบูสามารถ
ผลติโปรตนีนี้ไดม้ากทีส่ดุ โดยเป็นสว่นผสมระหวา่ง colicins 2 ชนิด ซึง่มปีระสทิธภิาพสงูสดุในการฆ่าเชือ้E. 
coli สายพันธุท์ีก่อ่โรครุนแรง  
 
โปรตนี colicins เป็นโปรตนีฆ่าเชือ้โรคทีม่ปีระสทิธภิาพสงูมาก นักวทิยาศาสตรเ์ชือ่วา่การใชโ้ปรตนีนี้ในการฆ่า
เชือ้ในอาหารจะเป็นวธิหีนึง่ทีส่ามารถใชใ้นระดับอตุสาหกรรมได ้Yuri Gleba ผูบ้รหิารของ Nomad Bioscience 
กลา่ววา่ colicins มปีระสทิธภิาพสงูกวา่ยาปฏชิวีนะทั่วไปถงึ 50 เทา่ ในการศกึษาครัง้นี้ Gleba และทมีวจิัยได ้
สเปรย ์colicins 2 ชนดิ ลงไปบนเนือ้หมทูีป่นเป้ือนเชือ้ E. coli ในอัตราสว่น 4 มลิลกิรัมตอ่หนึง่กโิลกรัมของเนื้อ
หม ูผลปรากฏวา่สามารถลดปรมิาณของเชือ้ E. coli ไดอ้ยา่งมนัียส าคญัในเวลาเพยีง 1 ชัว่โมง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.popsci.com หรอืบทความตน้ฉบบัในวารสาร Proceedings of the National Academy of 
Sciences 


